Mercedes S 63 AMG W222 (2013-)
S63 AMG 4Matic Long. Salon PL. Bezwypadkowy. Monitory.
Masaże.
390 000 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2015

Nadwozie
sedan (limuzyna)

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
5.5

Moc silnika
585 KM

Przebieg
90 000 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
4

Napęd
4x4_permanent

Kolor
czarny

VIN
WDD2221781A179
456

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1drdj

ABS

ACS - system zabezpieczeń po kolizji

BAS/AFU - system wspomagania nagłego

EDS

hamowania
asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

blokada drzwi podczas jazdy

czujnik martwego pola

czujniki deszczu

czujniki parkowania - przód

czujniki parkowania - tył

Adrian Czokało

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

32-086 Węgrzce,
ul. Warszawska 7

ogranicznik prędkości

poduszek: 10 szt.

poduszka pow. chroniąca kolana

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. boczne - tył

poduszki pow. kurtynowe - przód

poduszki pow. kurtynowe - tył

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

asystent parkowania

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterka boczne

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

elektrycznie ustawiane fotele

elektryczny starter

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 4-strefowa

klimatyzowany schowek

podgrzewana przednia szyba

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane fotele

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewane tylne siedzenia

radio fabryczne z CD i MP3

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

regulowana wysokość podwozia

regulowane zawieszenie

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system start-stop

szyba przednia atermiczna

tempomat

tempomat aktywny

wspomaganie kierownicy

łopatki zmiany biegów

DVD

aluminiowe felgi

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

dach szklany - panoramiczny

DANE KONTAKTOWE

tel: 791494327
email: adrianczokalo@gmail.com

elektroniczny wtrysk

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

przyciemniane szyby

reflektory biksenony

reflektory ksenonowe

szyberdach

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Mercedes S63 AMG 4Matic Long. Konfiguracja na 850 000,00 zł.
CESJA LEASINGU. Więcej informacji: 791 494 327 - Adrian
Salon Polska. Drugi właściciel. Samochód w stanie pedantycznym. Idealnie zadbany.
Samochód oklejony w całości bezbarwną folia ochronną PPF, za kwotę 25 000 zł.
Bezwypadkowy i bezkolizyjny. Żaden element nie był lakierowany powtórnie.
Przebieg: 90 000 km. Produkcja: 2015. Pierwsza rejestracja: 24.04.2015. VIN:
WDD2221781A179456. Samochód serwisowany wyłącznie w ASO.
Mercedes płynie po drodze. Mechanicznie w stanie absolutnie idealnym. Kolor:
Czerń Obsydianu. Tapicerka: skóra z palety AMG (najwyższa możliwa jakość
tapicerki).
Wyposażenie:
Wersja Long
4Matic
Pakiet AMG
Hamulce o wysokiej wydajności Heavy Duty BRAKES (doskonała jakość hamowania)
Wnętrze EXCLUSIVE + DESIGNO
Zawieszenie pneumatyczna AIRMATIC
20'' koła AMG
Fotele z funkcją masażu
Pakiet komfortowego ogrzewania powierzchniowego (podgrzewane boczki drzwi oraz podłokietniki)
Przednie fotele el. regulowane z pamięcią ustawień
Przednie fotele podgrzewane oraz wentylowane
Tylne fotele el. regulowane z pamięcią ustawień
Tylne fotele podgrzewane oraz wentylowane
System rozrywki tylnego rzędu (Monitory)
Aktywny tempomat DISTRONIC PLUS
Aktywny asystent parkowania (samochód sam parkuje)
Aktywny asystent martwego pola
Aktywny asystent pasa ruchu
Aktywny asystent układu kierowniczego (samochód sam porusza się po pasie ruchu)
Asystent ostrzegania przed kolizją wsteczną
Asystent pokonywania skrzyżowań DISTRONIC PLUS CROSS SUPPORT (DTR+Q)
Asystent układu hamulcowego EXPANDED BRAKE ASSIST (BAS+)

Asystent wyhamowania przed kolizją na skrzyżowaniu BRAKE ASSIST PLUS CROSS TRAFFIC (BAS+Q)
Radar antykolizyjny z funkcją automatycznego wyhamowania
Elektrycznie regulowana kierownica
Pakiet pamięci (kierownica, fotele, lusterka)
Elektryczne rolety tylne x 3
Inteligentne połączenie alarmowe SOS ECALL v.2
Szklany dach panoramiczny
Dynamiczne, dopompowujące się w zakrętach fotele przednie
Komfortowe zagłówki przód + tył
Kamery 360
Rozpoznawanie znaków drogowych
Nawigacja COMAND + aplikacje APS
Klimatyzacja 4-strefowa
Szyby dwuwarstwowe, akustyczne, termoizolacyjne + antyoślepieniowe
Dynamiczne + inteligentne reflektory Full LED ILS z asystentem świateł drogowych
Listwy wnętrza Piano Black
Nagłośnienie Burmester Premium
DVD, 2 x USB, SD
Szyby przyciemniane
Automatycznie otwierana klapa bagażnika + machnięciem nogą + zamykana pilotem
Oświetlenie wnętrze AMBIENTE
System automatycznego domykania drzwi
Bezkluczykowy dostęp + KEYLESS GO
Pakiet antywłamaniowy
Łopatki zmiany biegów
Pakiet wspomagania jazdy PLUS
Jonizator powietrza
Pakiet dodatkowego oświetlenia
Podświetlane progi wejściowe
Tylne zagłówki z alcantary
Kierownica AMG skóra
Literatura pokładowa w języku polskim
Wzmocnienie siły głosu kierowcy przez głośniki
Moduł MB MOBILO
więcej.

Cesja Leasingu. Warunki: Rata: ~ 3 783 zł (netto), 11 rat spłaconych, 38 raty do
spłaty. Do raty jest doliczany GAP: 129 zł (Brak FV) brutto/netto. Wykup: 51 544,72
zł brutto Odstępne: 155 000 zł brutto Leasingodawca: Impuls Leasing
Możliwość pozostawienia samochodu w rozliczeniu. Samochód do obejrzenia, 7 dni
w tygodniu, w Krakowie. Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej. Więcej
informacji: 791 494 327 - Adrian

wykonane przez AKoL.pl
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